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Αναζήτηση, Προβολή και Χρήση 
Ανοικτών Επιστημονικών 

Δεδομένων



Μεταφόρτωση Συνόλου 
Δεδομένων



Κεντρική Σελίδα HELIX DATA



Είσοδος στην πλατφόρμα επιλέγοντας σύνδεση…

…εισάγουμε τα στοιχεία μας για να συνδεθούμε και πατάμε 
“Login”



Στον «Πίνακα Λειτουργιών» επιλέγουμε «ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ»



Πατάμε στο βέλος και επιλέγουμε…

Μεταδεδομένα: Ένα σύνολο γνωρισμάτων που περιγράφουν 
και συνοδεύουν ένα σύνολο δεδομένων



Φόρμα Δημιουργίας Μεταδεδομένων



Αρχικά, επιλέγουμε έναν Τίτλο για το σύνολο δεδομένων στα 
Αγγλικά…

…προαιρετικα εισάγουμε τον τίτλο στα Ελληνικά



Ο Τίτλος θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και 
ταυτόχρονα περιεκτικός για να διευκολυνθεί η αναζήτηση. Για 
παράδειγμα, αντί για…

…θα μπορούσαμε να εισάγουμε…



Εισάγουμε μια σύντομη Περιγραφή του συνόλου δεδομένων…

…προαιρετικά εισάγουμε την περιγραφή στα Ελληνικά



Η περιγραφή του dataset θα πρέπει να είναι αναλυτική και να περιέχει 
όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, (π.χ. πηγή δεδομένων, τύπος 
δεδομένων). Αποφύγετε πολύ σύντομες περιγραφές όπως…



Έπειτα, επιλέγουμε τη Θεματική Κατηγορία του συνόλου 
δεδομένων, εάν αυτό ανήκει σε κάποια…

…Ο κατάλογος προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες για αυτές τις 
κατηγορίες δεδομένων…



Εισάγουμε ως Θεματική Κατηγοριοποίηση του συνόλου 
δεδομένων μια από τις διαθέσιμες…

…μετά την εισαγωγή των τριών πρώτων χαρακτήρων, 
κατηγοριοποιήσεις που τα περιέχουν εμφανίζονται αυτόματα



Εφόσον το επιθυμούμε, εισάγουμε μία ή περισσότερες ετικέτες 
σχετικές με το σύνολο δεδομένων, διαχωρισμένες με κόμμα…

…οι οποίες εντοπίζονται αυτόματα μετά την εισαγωγή του 
κόμματος



Επιλέγουμε την άδεια που επιθυμούμε να δώσουμε στο 
σύνολο δεδομένων…

…φυσικά ανοικτή άδεια!



Εισάγουμε τη δική μας διεύθυνση e-mail…

Το όνομα της/του δημιουργού ή του οργανισμού που παρήγαγε το 
σύνολο δεδομένων…

… και σε περίπτωση που ο δημιουργός είναι κάποιο πρόσωπο, 
μπορούμε να εισάγουμε τον οργανισμό με τον οποίο συνεργάζεται



Εισάγουμε το DOI ενδεχόμενης Σχετικής Δημοσίευσης (στη 
μορφή XX.XXXX/XXXXXXX.XXXXXXX)…

…και τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη



Τέλος, επιλέγουμε «Επόμενο: Προσθήκη Δεδομένων» για να 
προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα…

…αφού πρώτα διαβάσουμε τους όρους χρήσης κάνοντας κλικ 
στον αντίστοιχο σύνδεσμο



Φόρμα Προσθήκης Νέου Πόρου



Μπορούμε να προσθέσουμε ένα σύνολο δεδομένων ανεβάζοντας το 
κατάλληλο αρχείο από τον υπολογιστή μας επιλέγοντας…

…ή να προσθέσουμε ένα αρχείο από κάποια τοποθεσία στο 
Διαδίκτυο, εφόσον γνωρίζουμε τον αντίστοιχο σύνδεσμο…



Επιλέγουμε ένα σύντομο όνομα για το αρχείο μας…

…και τυχόν χρήσιμες πληροφορίες για τα δεδομένα που περιέχει…

…όπως για παράδειγμα, το πλήθος των γραμμών και των στηλών ή τα 
ονόματα και ο τύπος των γνωρισμάτων που περιέχει



Έπειτα, είτε εισάγουμε, είτε επιλέγουμε κάνοντας κλικ στο βέλος, το 
μορφότυπο του αρχείου…

…και εφόσον το επιθυμούμε, επιλέγουμε να προσθέσουμε επιπλέον αρχεία. Με 
αυτήν την επιλογή θα αποθηκευτεί το παρόν αρχείο και η φόρμα θα καθαρίσει…

…επιλέγουμε «Ολοκλήρωση» για να ολοκληρώσουμε τη δημιουργία, ή 
«Προηγούμενο» για να επιστρέψουμε στη φόρμα εισαγωγής



Σε περίπτωση που το σύνολο δεδομένων ανήκει σε κάποιον οργανισμό και 
έχουμε διαθέσιμο το κατάλληλο αρχείο μεταδεδομένων, μπορούμε κατά τη 
δημιουργία συνόλου δεδομένων να το χρησιμοποιήσουμε, επιλέγοντας από 
την καρτέλα «ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ» το παρακάτω… 

…το αρχείο μεταδεδομένων θα πρέπει να είναι σε μορφή XML



Φόρμα εισαγωγής μεταδεδομένων



Αρχικά επιλέγουμε το σχήμα του XML αρχείου που 
σκοπεύουμε να ανεβάσουμε…

…το οποίο μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω



Έπειτα επιλέγουμε ή εισάγουμε το όνομα του οργανισμού στον οποίο 
ανήκει το σύνολο δεδομένων…

…επιλέγουμε εάν επιθυμούμε να μετονομαστεί το σύνολο δεδομένων 
εφόσον αυτό χρειάζεται…

…και εφόσον αποτύχει η επικύρωση, επιλέγουμε εάν επιθυμούμε να 
δημιουργηθεί το σύνολο δεδομένων υποχρεωτικά



Στη συνέχεια, πατάμε στο κουμπί «Ανέβασμα Αρχείου» εφόσον 
έχουμε διαθέσιμο το αρχείο στον υπολογιστή μας…

…εάν το αρχείο μεταδεδομένων βρίσκεται σε κάποιον σύνδεσμο στο 
διαδίκτυο, επιλέγουμε «Σύνδεσμος»…

…και εισάγουμε το URL του συνδέσμου που περιέχει το αρχείο πριν 
πατήσουμε «Εισαγωγή» για να ολοκληρωθεί το ανέβασμα



Αναζήτηση και Προβολή 
Συνόλου Δεδομένων



Στην κεντρική σελίδα μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση συνόλων 
δεδομένων χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά της επιλογής μας…

…για παράδειγμα, η παραπάνω αναζήτηση θα επέστρεφε…



Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε σύνθετη αναζήτηση 
πατώντας στο κείμενο «ADVANCED SEARCH»…

…και να επιλέξουμε ένα, ή 
περισσότερα από τα φίλτρα που 
εμφανίζονται στην αντίστοιχη 
φόρμα…



Η αναζήτηση θα μας επιστρέψει μια λίστα συνόλων 
δεδομένων της παρακάτω μορφής…

…κάνοντας κλικ στο όνομα του συνόλου δεδομένων μπορούμε να προβάλλουμε 
πληροφορίες σχετικά με αυτό ή και να το κατεβάσουμε για προσωπική χρήση



Σελίδα προβολής συνόλου δεδομένων

Περιέχει όλη την 
απαραίτητη 
πληροφορία για το 
σύνολο δεδομένων, 
καθώς και τους 
συνδέσμους για να 
κατεβάσουμε τα 
μεταδεδομένα ή 
κάποιο από τα αρχεία 
που το απαρτίζουν



Ευχαριστώ!




